SALUTACIÓ
Arriba una nova Festa Major!
Aquestes són unes dates màgiques per a tots els qui ens estimem Planoles, ja sigui
perquè hi hem nascut o perquè ens n’hem enamorat en algun moment. Són dates de
Retrobades. Així, en majúscules. Amb la família, amb els amics de tota la vida o amb
aquells que només veus escadusserament. És el moment en què els qui som més grans
diem allò de “te’n recordes, d’aquella Festa Major?”, mentre els més petits i petites tenen totes les expectatives posades en viure-la plenament.
Deixeu-me fer una mica el paper de gran, i és que tinc molts bons records de les festes
majors que he viscut a Planoles.
Als anys setanta i vuitanta eren estius en els quals jo vivia a Planoles de juny a setembre. I sempre esperava la Festa amb inquietud i esperança. Recordo amb enyorança les
gimcanes que recorrien tot el municipi, el respecte que sentia per al concurs de tir al
plat, els nervis de les competicions de natació a la piscina, la insistència de la meva mare
perquè no participés en les dotze hores de bicicleta donant voltes a l’escola, els intensos
partits de futbol poble-estiuejants, els pregons al voltant de la figura de la Lady Di o de
“Los Hombres de Harrelson”, o el famós ball del fanalet, que encara persisteix.
A l’època (ara sí que veig que m’he fet gran) el ball del fanalet era molt especial. Recordo que només de començar l’estiu, al mes de juny, ja demanava a la noia que m’agradava si voldria ballar-lo amb mi. O m’espavilava o aquell any em tornaria a quedar
palplantat, com un estaquirot. I el dilluns de la Festa, amb la sala del Casino a vessar,
els més grans, sempre amatents des de les llotges, no es perdien cap detall. Era molt
autèntic i ho recordo amb molta estima, com si fos ahir.
Passeu-ho molt bé i gaudiu d’aquesta Festa Major!
Ah! i no us oblideu de ballar el ball del fanalet.
David Verge i Folia.
Alcalde

Festa Major, 1962. Arxiu Família Bou.

Festa Major, 1971. Arxiu Família Bou.

Dimarts, 13 d’agost
A les 21:00, a la Piscina.
Cinema a la fresca

Organitza: Les nenes de la Guingueta.

Dimecres, 14 d’agost
A les 18:00, sortida des de la plaça Primer d’Octubre.
Acampada amb nens i nenes

L’aventura de l’estiu pels petits de l’Associació Excursionista de Planoles.
Una nit màgica amb jocs de nit, sopar al ras i les llàgrimes de Sant Llorenç.
Lloc: Voltants dels Collet de les Barraques. Cal portar tenda i sopar.
Informació i inscripcions: info@aeplanoles.cat o al telèfon 633156011

Dijous, 15 d’agost
A les 17:00, a la Piscina.
Taller de tenyir samarretes

Organitza: Les nenes de la Guingueta.

La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar aquest programa per casues imprevistes.

Divendres, 16 d’agost
A les 20:00, a la pista de Tenis 3.
Lliurament de premis i, a continuació, Sopar del tenis i música en viu

Organitza: Club de Tenis Planoles.

Dissabte, 17 d’agost
A les 18:00, a la Sala del Casino.
Presentació del llibre 3 nits de torb i 1 Cap d’Any, a càrrec de
l’autor, Jordi Cruz i Serra

3 nits de torb i 1 Cap d’Any és un relat intens de l’episodi de torb que assolà el
Pirineu, de forma terrible i sobtada, els darrers dies de l’any 2000. El vent, la
neu i una baixada brusca de les temperatures provocaren la tragèdia de muntanya més important que es recorda al Pirineu català. Diversos grups d’excursionistes s’hi trobaren atrapats, sobretot al voltant del cim del Balandrau. Amb un
ritme àgil i viu que atrapa el lector, aquest llibre és la narració, hora per hora,
d’aquells dies i les seves nits.
Organitza: Associació Excursionista de Planoles.

A les 21:30, a la Piscina.
Karaoke

Organitza: Les nenes de la Guingueta.

Diumenge, 18 d’agost
Durant tot el dia, a la plaça Primer d’Octubre.
Mercat de Festa Major amb paradistes

A la tarda hi haurà una actuació d’animació infantil.

A partir de les 12:00, a la plaça Primer d’Octubre.
Taller d’orientació de construcció d’andròmines

Vine i construeix la teva andròmina!

Dijous, 22 d’agost
A les 11:30, al camp de futbol del Riu.
Partit de futbol Veterans del Barça – Combinat de Planoles

Durant el partit se sortejarà una pilota i una samarreta signada per exjugadors
del Barça. Es poden adquirir tiquets a Can Cosp, Bar Casino, Les Lies, Fonda
Cal Daldó, La Cantina, Bar la Piscina i Ajuntament.

A les 17:00, a la Piscina.
Primera cursa d’OFNIs

Un OFNI és qualsevol tipus d’embarcació fabricada de forma casolana utilitzant materials de la natura o reciclats que permetin que suri dins l’aigua.
Les bases de la cursa, així com altres informacions les trobareu a la piscina.
Organitza: Les nenes de la Guingueta.

A les 20:00, a la Cantina.
Botifarrada de benvinguda a la Festa Major i, a continuació, música en viu per part del grup 33 revoluciones

Organitza: la Cantina de Planoles.

Sopa de Festa Major
Si trobes les 9 muntanyes amagades t’apareixerà la desena.
Quina és?

Divendres, 23 d’agost
A les 8:45, a l’estació de tren de Planoles.
Sortida Botànica per visitar l’avetosa de la Molina

Es convoca a les 8:45 a la Cantina, per agafar el tren fins a Urtx. El recorregut
és d’unes dues hores caminant, i es recomana anar ben calçat. La tornada a Planoles serà a les 14:14.
Organitza: Associació Excursionista de Planoles.

A les 11:00, a la plaça Primer d’Octubre.
Construcció de capgrossos. Recordeu de portar caixes de cartró

Tot seguit. Per a nens i nenes de fins a 12 anys, Concurs de dibuix.
Els i les participants hauran de fer un dibuix lliure inspirat en el campanar de
Planoles.

A les 12:00, a la pista poliesportiva.
Campionat de bàsquet 3*3

El preu de la inscripció és de 10€ per equip. Els diners recollits es repartiran
entre els dos finalistes.
Cal inscriure’s prèviament dimecres o dijous (21 i 22 d’agost), de 19:00 a
20:00 al Casino.

A les 12:30, a la plaça Primer d’Octubre.
Concurs de bitlles catalanes

Les bitlles catalanes són un esport tradicional català consistent en llançar uns
bitllots contra unes bitlles situades a una determinada distància a fi de tombar-les. L’objectiu és tombar-ne cinc (fer bitlla), mitjançant el llançament de
tres bitllots.

A les 17:00, davant del Trill.
Baixada d’andròmines

Una andròmina és qualsevol objecte de construcció casolana que disposi d’algun
tipus de rodament per desplaçar-se cara avall.
La participació és per equips i cal inscriure’s prèviament el dimecres o el dijous
(21 i 22 d’agost), de 19:00 a 20:00 al Casino. El preu de la inscripció és d’1€
per equip.

A les 18:30, a la Piscina.
Entrega de premis de la baixada d’andròmines, de la cursa d’OFNIs
i del concurs de dibuix

Es farà una Remullada sincronitzada per tal d’inaugurar la Festa Major. No
s’estableix cap codi de vestimenta.

A les 20:00, a la plaça de l’Ajuntament.
Pregó de Festa Major

El pregó serà a càrrec del Sisco Tor.
A continuació, Repic de campanes.

A les 22:00, a la Sala del Casino.
Quinto

Creuada de Festa Major
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Dissabte, 24 d’agost
A les 8:30, a la pista poliesportiva.
Dotze hores de futbol sala
A les 9:00, a la plaça Primer d’Octubre.
XIV Pujada al Collet de les Barraques

A les 9:00 es donarà sortida als caminadors, a les 10:00 als corredors i a les 10:10
als ciclistes.
Enguany és imprescindible portar mòbil i registrar-se a l’APP OPENTRAILRACES.

A les 11:00, a la zona verda de la plaça Primer d’Octubre.
Activitat infantil amb FARCELL DE JOCS

Una cinquantena de jocs de fusta muntats a sobre de taules i a terra. Jocs que
recorden aquells que jugaven els nostres avantpassats més propers: els nens i
nenes aprenen a jugar amb jocs tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.

A les 14:00, al Refugi Corral Blanc.
Arrossada

Organitza: Refugi el Corral Blanc.

A les 17:00, a la Cantina.
Inici del Primer Birranoles

Una cursa amb parada obligada a tots els bars de Planoles, des de la Cantina fins
al Casino.
Organitza: Les nenes de la Guingueta.

A les 19:00, a la plaça de l’Ajuntament.
Havaneres, amb el grup TERRA ENDINS

Durant l’actuació se servirà rom cremat gratuït per a tothom.

A les 24:00, a la Piscina.
Ball de la piscina amb THE JUKEBOX COVERSHOW i DJ

El preu de l’entrada al ball de la piscina és de 5€, consumició inclosa. No
s’obriran portes fins a la darrera ½ hora.

RESUM DE TOTES LES ACTIVITATS DE
Dimarts, 13 d’agost
A les 21:00, a la Piscina. Cinema a la fresca

Dimecres, 14 d’agost
A les 18:00, a la plaça Primer d’Octubre. Acampada amb nens i nenes

Dijous, 15 d’agost
A les 17:00, a la Piscina. Taller de tenyir samarretes

Divendres, 16 d’agost
A les 20:00, a la pista de Tenis 3. Lliurament de premis i, a continuació, Sopar del
tenis i música en viu

Dissabte, 17 d’agost
A les 18:00, a la Sala del Casino. Presentació del llibre 3 nits de torb i 1 Cap
d’Any, a càrrec de l’autor, Jordi Cruz i Serra
A les 21:30, a la Piscina. Karaoke

Diumenge, 18 d’agost
Durant tot el dia, a la plaça Primer d’Octubre. Mercat de Festa Major.
A partir de les 12:00, a la Sala del Casino. Taller de construcció d’andròmines.

Dijous, 22 d’agost
A les 11:30, al camp de futbol del Riu. Partit de futbol Veterans del Barça – Combinat
de Planoles
A les 17:00, a la Piscina. Primera cursa d’OFNIs
A les 20:00, a la Cantina. Botifarrada de benvinguda de la Festa Major i, a continuació, música en viu per part del grup 33 revoluciones

Divendres, 23 d’agost
A les 8:45, a l’estació de tren de Planoles.Sortida Botànica
A les 11:00, a la plaça Primer d’Octubre. Construcció de capgrossos
A les 12:00, a la pista poliesportiva. Campionat de bàsquet 3*3
A les 12:30, a la plaça Primer d’Octubre. Concurs de bitlles catalanes
A les 17:00, davant del Trill. Baixada d’andròmines
A les 18:30, a la Piscina. Entrega de premis: andròmines, OFNIs i concurs de dibuix
A les 20:00, a la plaça de l’Ajuntament. Pregó de Festa Major
A les 22:00, a la Sala del Casino. Quinto

LA FESTA MAJOR DE PLANOLES 2019
Dissabte, 24 d’agost
A les 8:30, a la pista poliesportiva. Dotze hores de futbol sala
A les 9:00, a la plaça Primer d’Octubre. XIV Pujada al Collet de les Barraques
A les 11:00, a la plaça Primer d’Octubre. Activitat infantil amb FARCELL DE JOCS
A les 14:00, al Refugi Corral Blanc. Arrossada
A les 17:00, a la Cantina. Inici del Primer Birranoles
A les 19:00, a la plaça de l’Ajuntament. Havaneres, amb el grup TERRA ENDINS
A les 24:00, a la Piscina. Ball de la piscina amb THE JUKEBOX COVERSHOW i DJ

Diumenge, 25 d’agost
A les 10:00, a la pista poliesportiva. Futbol infantil
A les 10:00 i a les 11:00. Visita a la Casa de les Papallones
A les 12:00, a la plaça Primer d’Octubre. Cercavila amb el grup TABOO PERCUSSIÓ
A les 13:00, a l’església de Sant Vicenç. Missa
A les 13:15, a la Cantina. Vermut popular i Concurs de tapes
A les 17:00, a la pista poliesportiva. Espectacle infantil, amb DISCOBABY. FESTA HOLI
A les 18:30, a la plaça de l’Ajuntament. Sardanes amb la Cobla Osona
A les 22:30, a la sala del Casino. Actuació del MAG MARÍN

Dilluns, 26 d’agost
A les 11:00, a la piscina. Aquagym
A les 11:00, a l’Alberg Pere Figuera. Taller per adults de sabons naturals amb plantes
aromàtiques
A les 12:00, a l’església de Sant Vicenç. Missa de difunts
A les 12:30, des del pont del Paixó. Pujada ciclista a cal Gasparó
A les 17:00, a la pista poliesportiva. Bany d’Escuma i Xeringada
A les 19:00, a la plaça Primer d’Octubre. Xocolatada per a tothom
A les 21:00, a la Colomina. Correfoc infantil
En acabat, a la pista poliesportiva. Cantada conjunta de l’Hora dels Adéus
A les 23:00, a la plaça de l’Ajuntament. Ball de confeti amb el grup ORGUE DE GATS
A les 2:00, a la sala del Casino. Animació musical amb DJ Pascu

Diumenge, 25 d’agost
A les 10:00, a la pista poliesportiva.
Futbol infantil
A les 10:00 i a les 11:00.
Visita al Petit museu d’història natural, Casa de les Papallones.

2 sessions. Entrada Gratuïta. Places limitades.
Reserves al telèfon: 696 41 45 92.

A les 12:00, a la plaça Primer d’Octubre.
Cercavila a càrrec del grup TABOO PERCUSSIÓ

Percussió, cant, ball... un còctel explosiu que fa vibrar al públic de principi a fi
de l’actuació.
Acompanyarem el grup de percussió amb els capgrossos construïts el divendres.

A les 13:00, a l’església de Sant Vicenç.
Missa
A les 13:15, a la Cantina.
Vermut popular i concurs de tapes

Els participants hauran de preparar una petita tapa per als tres membres del
jurat i una quantitat raonablement més gran per tal que una part del públic la
pugui tastar.

A les 17:00, a la pista poliesportiva.
Espectacle infantil, amb DISCOBABY i FESTA HOLI
A les 18:30, a la plaça de l’Ajuntament.
Sardanes amb la Cobla Osona

Festa Holi, 2019

A les 22:30, a la sala del Casino.
Actuació del MAG MARÍN

És possible aturar el temps i aturar la resta del món només una estona? Convertir un espectacle en una experiència única ha estat el gran repte del Mag Marín.
I ho ha aconseguit. Els ingredients són un personatge irònic i trencador amb un
humor veloç, màgia espectacular i una banda sonora exquisida que acompanyen
l’autèntic protagonista: l’espectador.
Preu de l’entrada: 8€.

Qüestions de lògica
Us plantegem uns divertits problemes de lògica.
Us atreviu?

Falta una setmana per a la Festa Major i ens hem posat nostàlgics. Descobreix
els records que hem compartit evocant les figures d’en Nicet, en Manel de les
Casetes i el Pernilet tot fent el vermut en diversos escenaris i actes de la Festa.
— Algú fa el vermut a cal Pep, no menja patates, i no ve de participar al Torneig
de Tir al Plat.
— El que sí que menja patates diu que no participarà al Campionat de Botifarra.
— Davant de cal Txatxo hi ha el carro d’en Pernilet.
— En Manel ja té les entrades per al Concurs de Lluita Lliure.
— Qui menja seitons encara du l’escopeta penjada a l’esquena.

Dilluns, 26 d’agost
A les 11:00, a la piscina.
Aquagym

Organitza: Sònia.

A les 11:00, a l’Alberg Pere Figuera.
Taller per adults de sabons naturals amb plantes aromàtiques

El nombre de places és limitat a 10 persones i cal inscriure’s prèviament via
WhatsApp al 645 036 529 (Núria).
Preu de la inscripció: 5€.
Organitza: Núria Gaxas.
A les 12:00, a l’església de Sant Vicenç .
Missa de difunts

A les 12:30, des del pont del Paixó.
Pujada ciclista a cal Gasparó.

Als participants i a la resta d’assistents se’ls oferirà una mica de piscolabis.
Col·labora: Cal Gasparó
A les 17:00, a la pista poliesportiva.
Bany d’Escuma i Xeringada

A les 19:00, a la Plaça Primer d’Octubre.
Xocolatada per a tothom

Organitza: Associació de Dones de Planoles.
A les 21:00, a la Colomina.
Correfoc infantil

El recorregut serà des de la Colomina, cap a la plaça de l’Església, pujarà cap a
la plaça de l’Ajuntament, carrer Major, plaça de la Baronia, carrer de la Plaça,
carrer de Ribes, carrer de l’Església, i finalitzarà a la pista poliesportiva.
Es prega que es retirin tots els vehicles d’aquesta zona.
Col·labora: Associació de Dones de Planoles.
En acabat, a la pista poliesportiva.
Cantada conjunta de l’Hora dels Adéus
A les 23:00, a la Plaça de l’Ajuntament.
Ball de confeti amb el grup ORGUE DE GATS
A les 2:00, a la sala del Casino.
Animació musical amb DJ Pascu

Sudoku planolenc
Per acabar, us oferim un sudoku especial per a la nostra Festa Major.
Ànims!
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crucigramaexpres.cat
info@crucigramaexpres.cat

Solucions passatemps
autodefinit.

Sopa de Festa Major.

Lo vell Puigmal d’espatlla rabassuda
és l’arc d’aquesta altiva fortalesa,
que en set-cents anys lo sarraí no ha presa.

Creuada de Festa Major.

Solucions qüestions de lògica.

Solucions sudoku planolenc.
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La gràﬁca d’aquest programa de festes ha estat pensada en homenatge a Joan Brossa.
En l’any del centenari del seu naixement.

